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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais procedeu à apreciação, relato e emissão 

de parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 

Regional n.º 20/XII - “Quinta alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 

21/2009/A, de 2 de dezembro, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais 

n.º2/2012/A, de 12 de janeiro, 4/2014/A, de 18 de fevereiro, 21/2015/A, de 3 de 

setembro, e 1/2020/A, de 8 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de apoio ao 

movimento associativo desportivo”. 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

O Projeto de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentado pelos Grupos 

Parlamentares do PSD, CDS-PP, PPM e CH e Representação Parlamentar do IL ao abrigo do 

poder de iniciativa legislativa que decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos 

termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores (Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de 

março, 61/98, de 27 de agosto, e 2/2009, de 12 de janeiro), em conjugação com o disposto no 

artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

(Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 

de novembro, alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro). 

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 119.º do 

Regimento, sendo que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao abrigo do 

disposto na alínea a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do Regimento. 

Considerando a matéria da presente iniciativa, constata-se que a competência para emitir 

parecer é da Comissão de Assuntos Sociais, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, que aprova as competências 

das comissões especializadas permanentes. 
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APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

O presente Projeto de Decreto Legislativo Regional visa – cf. artigo 1.º – proceder à quinta 

alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 21/2009/A, de 2 de dezembro, alterado pelos 

Decretos Legislativos Regionais n.os  2/2012/A, de 12 de janeiro,  4/2014/A, de 18 de fevereiro, 

21/2015/A, de 3 de setembro, e 1/2020/A, de 8 de janeiro. 

A iniciativa legislativa em análise refere, em sede de exposição de motivos, que “A situação 

pandémica provocada pela COVID-19, que se vive desde fevereiro de 2020, condicionou 

significativamente a atividade desportiva em todas as modalidades, nos quadros competitivos 

amador e profissional. 

Tal condicionamento refletiu-se nos níveis competitivos dos atletas e das equipas, exigindo 

um reforço das estratégias motivacionais e de treino para recuperação da performance 

desportiva, e ao mesmo tempo originou novas necessidades materiais para proteção de todos 

os agentes desportivos, com custos que não estavam acomodados nos orçamentos dos clubes 

e organismos associativos. 

Na presença dessa realidade, mas também considerando a imprevisibilidade da situação 

sanitária, torna-se necessária e prudente a adoção de medidas excecionais de proteção à 

prática desportiva, que simultaneamente sejam adequadas às reais possibilidades de 

desenvolvimento das atividades em cada uma das ilhas dos Açores e dentro das diferentes 

tipologias. 

Nos termos agora propostos, a atribuição das comparticipações financeiras previstas no 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2009/A, de 2 de dezembro, com as alterações que 

sucessivamente lhe foram introduzidas, passam excecionalmente a ser feitas tendo em conta 

a realidade desportiva e a classificação de níveis de risco provocados pela situação 

epidemiológica em cada ilha. E nos apoios para a comparticipação das deslocações são 

também incluídas as estadas prolongadas por razões de quarentena decretada pela 

autoridade competente”. 
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PROCESSO EM ANÁLISE  

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou proceder à audição do Secretário Regional da 

Saúde e do Desporto, bem como solicitar pareceres escritos a todos os clubes com equipas ou 

atletas integrados em competições desportivas nacionais e de todas as associações de 

modalidade. 

A audição do Secretário Regional da Saúde e do Desporto ocorreu no dia 12 de março de 2021, 

pelas 09h00. 

• Audição do Secretária Regional da Saúde e do Desporto 

O Secretário Regional da Saúde e do Desporto, Clélio Meneses, começou por referir que o 

desporto é fundamental para a promoção de estilos de vida saudáveis, mas que a pandemia 

veio condicionar significativamente esta área, impedindo a sua prática regular em todas as 

modalidades, nos quadros competitivos amador e profissional. Nesta sequência, o governante 

considerou que a iniciativa em análise, que se apresenta bem fundamentada, representa uma 

resposta que contribui para a minimização dos impactos causados pela pandemia nas 

entidades desportivas, visto que prevê a atribuição de um apoio não só no caso de estas 

ficarem impossibilitadas de desenvolver as suas atividades por decisão do Governo Regional 

dos Açores, por orientação da Autoridade Regional de Saúde ou por interrupção federativa 

e/ou associativa, como também no caso de haver a necessidade de estadas prolongadas por 

razões de quarentena decretada pela autoridade competente. De acordo com o Secretário 

Regional Clélio Meneses é necessário que, após uma análise caso a caso, haja um relevar das 

obrigações que decorriam dos contratos programas celebrados de forma a que se considerem 

cumpridas as contribuições de comparticipação financeira.  

 

Feita esta apreciação inicial, foi aberta a primeira ronda de intervenções. 

Interveio, primeiramente, o deputado Tiago Lopes (PS) no sentido de questionar o Secretário 

Regional se o mesmo considera que a proposta responde cabalmente às necessidades de 

apoio manifestadas pelos clubes ou associações de diferentes modalidades,  bem como às 

entidades responsáveis pelo desporto adaptado em período pandémico. 

 

Em resposta à questão colocada, o Secretário Regional Clélio Meneses informou que reuniu 

com diferentes representantes de clubes açorianos que competem em provas nacionais que 
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transmitiram as suas preocupações, estando as mesmas plasmadas na proposta agora em 

análise. 

 

Fazendo uso do direito a réplica, o deputado Tiago Lopes (PS) agradeceu os esclarecimentos 

e clarificou o intuito da sua questão, explicando que os constrangimentos das entidades 

desportivas foram de diversas ordens, não só resultado dos investimentos feitos ao longos 

dos anos, mas também das vicissitudes associadas à pandemia.  

 

Seguidamente, foi a vez de o deputado António Lima (BE) intervir. O mesmo começou por 

referir que o Bloco de Esquerda teve conhecimento que o Serviço de Desporto de São Miguel 

(SDSM) enviou ofícios a clubes da ilha de São Miguel denunciando o incumprimento 

contratual, que culminaram na invalidade de todo o contrato-programa, bem como na 

exigência de devolução de verbas já recebidas. Neste seguimento, o deputado bloquista quis 

saber se o diploma agora em discussão irá resolver retroativamente o problema destes clubes. 

 

Face à pergunta colocada, o Secretário Regional Clélio Meneses explicou que foi dada uma 

resposta a um requerimento do Bloco de Esquerda acerca desta matéria, mais concretamente, 

sobre a devolução de verbas dos clubes, com base nos dados disponibilizados pelo anterior 

executivo, até porque foi o governo socialista quem esteve envolvido na situação a que a 

António Lima (BE) se reporta. O entendimento do governo é que o diploma prevê a aplicação 

das medidas para a época desportiva 20/21 e o ano 2021, pelo que todos os clubes que 

estiveram em competição serão abrangidos. Nas situações reportadas, haverá uma análise 

caso a caso. 

 

No período de réplica, António Lima (BE) explicou que, independentemente de podermos 

imputar a responsabilidade do sucedido ao governo anterior, o importante é resolver a 

questão tendo em conta o superior interesse dos clubes, corrigindo, retroativamente, a 

situação. 

 

Na sequência do referido, o governante esclareceu que a referência feita ao anterior executivo 

se prendeu, somente, à necessidade de justificar que a resposta dada ao requerimento do 

Bloco de Esquerda foi baseada unicamente nos dados deixados pelo governo socialista, não 

tendo sido feita essa alusão com qualquer sentido político. 
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Passou-se, de seguida, à segunda ronda, em que se inscreveram os deputados José Pacheco 

(CH) e Tiago Lopes (PS). 

 

O deputado do grupo parlamentar do Chega começou por referir que o desporto é 

fundamental para termos uma mente sã, pelo que não pode haver um desinvestimento nessa 

área como, na sua perspetiva, houve no passado. O deputado José Pacheco (CH) considerou 

que a iniciativa apresentada é uma boa solução para garantir a ajuda aos clubes e às 

associações, relembrando o papel determinante que estas têm na prevenção de 

determinados comportamentos de risco dos jovens. 

 

O Secretário Regional Clélio Meneses corroborou a opinião do deputado do Chega, 

acrescentando que é necessário haver a retoma da atividade desportiva de forma intensa. No 

seu entender, de facto o desporto tem um papel fundamental ao nível da prevenção, 

principalmente junto dos mais jovens, e, neste momento, com a pandemia, esta questão está 

comprometida.  

 

Seguidamente, fez uso da palavra o deputado Tiago Lopes (PS), referindo que, não obstante a 

proposta em análise e o trabalho já executado pelo governo anterior, gostaria de ser 

informado sobre qual a estratégia da Secretaria Regional da Saúde e do Desporto para fazer 

face às necessidades de apoio de clubes e associações das diferentes modalidades, bem como 

entidades responsáveis pelo desporto adaptado, em período pós pandemia. 

 

Antes de dar a palavra ao titular da pasta da saúde e do desporto, o presidente da Comissão 

de Assuntos Sociais alertou para o facto de a questão colocada não se enquadrar no âmbito 

da apreciação da proposta apresentada. Ainda assim, passou a palavra ao Secretário Regional 

que esclareceu que a iniciativa em análise é da responsabilidade de vários grupos 

parlamentares e da representação parlamentar do IL, não tendo surgido nenhuma do género 

no governo anterior, apesar de o deputado socialista ter referido que muito trabalho foi 

realizado com o mesmo intuito. O governante adiantou, ainda, que irá ser apresentado um 

plano, ainda em fase de preparação, que resulta de um processo integrado com várias 

entidades. 
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No tempo destinado à réplica, o deputado Tiago Lopes (PS) reiterou a ideia de que a proposta 

apresentada cinge-se um período temporal, pelo que considerou legítimo perguntar o que 

aconteceria após o tempo definido, em período pós-pandemia. 

 

O Secretário Regional reafirmou que a Secretaria Regional da Saúde e do Desporto está a 

preparar um plano estratégico para a retoma da atividade desportiva, que será apresentado 

quando estiver concluído. 

 

Seguidamente, abriu-se a terceira e última ronda. Inscreveu-se, somente, o deputado Flávio 

Soares (PSD) retomando a ideia de que está explícito no documento em análise o período a 

que se refere a aplicação das medidas, tendo como terminus o final do ano civil em que nos 

encontramos, pelo que se espera que isso permita abranger também um espaço temporal 

pós-pandémico. 

Ademais, o deputado social-democrata lamenta a falta de iniciativa de alguns partidos, 

nomeadamente de quem já esteve no poder e agora é oposição, no que concerne ao apoio à 

área do desporto que é uma das mais fustigadas pela pandemia. O mesmo sublinhou a 

importância da proposta em debate, referindo que se trata de um instrumento que permitirá 

mitigar os constrangimentos colocados às entidades desportivas por via da pandemia. 

 

O Secretário Regional fez a sua última intervenção reiterando que a proposta merece total 

concordância da sua parte, sendo bastante clara e pertinente.  

A Comissão de Assuntos Socias recebeu os seguintes pareceres por escrito: 

- Clube de Amigos das Motas 

- Clube Desportivo Escolar das Flores 

- Associação de Andebol da Ilha de Santa Maria 

- Associação de Karaté dos Açores 

- Associação Antigos Alunos - Voleibol 

- Associação Gímnica dos Açores 

- Associação Regional do Desporto Equestre dos Açores 

- Clube de Esgrima do Faial 

- Associação de Futebol de Angra do Heroísmo 

- Associação de Futebol da Horta 

- Associação de Futebol de Ponta Delgada 
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- Associação de Basquetebol de São Miguel 

Os pareceres rececionados após a emissão do presente relatório estão disponíveis para 

consulta no sítio da internet da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores junto 

à iniciativa em apreço. 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS SEM DIREITO A VOTO NA COMISSÃO  

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de esquerda abstém-se com reserva de posição para 

plenário. 

 

VOTAÇÃO DOS PARTIDOS  

 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CH emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

A Representar Parlamentar do IL emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

CONCLUSÕES E PARECER  

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por unanimidade, dar parecer 

favorável ao presente Projeto de Decreto Legislativo Regional. 

Ponta Delgada, 18 de março de 2021. 
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A Relatora 

 
       (Délia Melo) 

  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ao presente relatório são anexos os pareceres por escrito. 

 

 

 

O Presidente 

 
 

 

(J. Joaquim F. Machado) 
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Fátima Santos

Assunto: FW: Contributo Associativo

 

De: associaçao andebol ilha santa maria <andebolsma@yahoo.com>  
Enviada: 15 de março de 2021 14:57 
Para: Assuntos Parlamentares <assuntosparlamentares@alra.pt> 
Cc: Rui Silva <rsilva@alra.pt> 
Assunto: Contributo Associativo 
 
Boa tarde,  
 
na sequencia do vosso pedido a solicitar contributo para alteração dos diplomas relativos á atividade 
desportiva regional, vimos assim elencar os itens abaixo, que nos parecem pertinentes uma devida 
avaliação e eventual alteração: 
 
- tendo em conta a atual situação pandémica, os valores atuais da pratica desportiva baixaram 
drasticamente, como comprovam os números conhecidos. E como alguns especialistas já questionam, 
será que existirá regresso destes atletas á prática desportiva? Desde logo a não prática desportiva 
com assiduidade e regularidade não promove, o bem físico e mental para jovens e adultos, mas por 
outro também não promove uma maior qualidade no desempenho final destes atletas ou seja a 
qualidade do desporto praticado.  
 
Constatando-se uma acentuada quebra de atletas, essencialmente nos escalões mais baixos, algo que 
contrapõe as intenções iniciais dos clubes, pois no inicio da época, tendo em conta o numero de 
atletas previsto e normal, os clubes idealizaram um numero de treinos conforme o estipulado pela 
DRD para cumprir todos os itens dos contratos programas. Mas constatou-se uma inversão de 
crescimento ou manutenção de tais números, a não presença destes atletas devido ás interdições, não 
só pelas Interdições Governamentais ( art 88º) mas também pelos encarregados de educação, tendo 
em conta os receios de contagio, provocou enormes constrangimentos nos clubes e que se veem a 
curto prazo passiveis de cortes nos apoios da DRD, que envolvem valores de atribuição aos escalões 
respetivos, e que até podem ter envolvência até nos contratos de Coordenador da Modalidade.  
Assim sugere-se: isentar na presenta época desportiva, as regras de cumprimento da 
presença nos treinos. 
 
 
Fica assim o registo deste nosso contributo, para "mitigar" uma época atípica no desporto açoriano.  
 
 
A Direção  
 
 
 
 
Associação de Andebol da Ilha de Santa Maria 
Rua Dr.Luis Bettencourt n.º90  - Santa Maria Açores 
9580-529 Vila do Porto 
Fundada em 13 de Março de 1996 
NIF 512059004 / Tel 296883086 / E-mail: andebolsma@yahoo.com 
 
siga a nossa actividade: 
www.facebook.com/aandebolsma 
www.desportomariense.blogspot.com 
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Ex.mo Senhor 
Presidente 
Comissão especializada Permanente dos Assuntos Sociais 
  
Assunto: Pedido de Parecer – Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 20/XII – Quinta alteração 
ao DLR 21/2009/A, de 2 de dezembro – Regime Jurídico de apoio ao movimento associativo 
desportivo 
  
Ex.mo Senhor 
  
A Associação de Basquetebol de São Miguel emite, de uma forma geral, parecer favorável à 
iniciativa legislativa supra identificada, salientando a importância do reconhecimento dos atuais 
condicionalismos com que se defrontam os clubes desportivos, decorrentes da situação de 
pandemia, e contemplando, designada e excecionalmente, a manutenção e atribuição de 
comparticipações financeiras em caso de impossibilidade de desenvolvimento da atividade 
desportiva por: 

a)      Decisão do GRA; 
b)     Decisão da ARS; 
c)      Decisão da Associação desportiva ou Federação; 
d)     Quarentena da totalidade da comitiva ou algum dos seus elementos. 

Na proposta de DLR incluem-se os apoios financeiros destinados a: 
a)      Artigo 20.º - atividades de treino e competição dos escalões de formação; 
b)     Artigo 45.º - Contratação de treinadores, técnicos e docentes; 
c)      Artigo 70.º - Desporto para todos e; 
d)     Artigo 73.º Promoção atividade desportiva/desporto adaptado. 

Sugere-se, no entanto, que o regime excecional proposto abranja também a atividade competitiva 
de âmbito nacional - apesar de, a esta data, não se encontrarem suspensas - previstas no artigo 
28.º, bem como as majorações dos apoios previstos no artigo 29.º, ambos do DLR 21/2009/A, por 
se entender que as razões que presidem à criação do regime excecional também têm neste âmbito 
aplicação. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

Ponta Delgada, 18 de março de 2021 

 O Presidente da Direção 
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 Site: www.afhorta.com Contatos: 
Rua Cônsul Dabney 
9900-014 Horta, Faial 
292 208 670 / 72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serve o presente para agradecer a V. Exa pelo convite para esta Associação dar o 

seu parecer sobre o projeto de Decreto Legislativo Regional nº 20/XII, apresentado 

pelo PSD, CDS-PP, PPM, CH e IL. 

A época desportiva 2019/2020 acabou de forma abrupta tendo apanhado as 

Associações e Clubes completamente desprevenidos. A época 2020/2021 iniciou-se 

com grande organização e preocupação por parte das Associações e Clubes em 

conseguir desenvolver a atividade, de treino e competição, com segurança no 

cumprimento dos planos de contingência que obrigam a muitos cuidados e despesas 

acrescidas. 

Não tendo os Clubes conseguido angariar receitas desde março de 2020, derivadas 

da bilheteira, bar, festas, etc, as dificuldades financeiras são muitas e agoniantes. 

No caso da Associação de Futebol da Horta os apoios desta Associação aos Clubes 

foram além das possibilidades orçamentais, relativas ao ano económico, pelo que 

não é possível apoiar, financeiramente, mais os seus Clubes. 

Face às despesas acrescidas que os Clubes estão a suportar consideramos que esta 

proposta é justa merecendo o nosso parecer favorável. 

No entanto, também consideramos que as Associações e Clubes deveriam poder 

aceder a apoios para pagamento de despesas resultantes da obrigatoriedade para 

com o cumprimento dos planos de contingência como por exemplo a aquisição de 

álcool gel, máscaras, sinalética, alterações nas suas instalações, etc. 

Com os melhores cumprimentos e saudações desportivas. 
 

O Presidente da Direção 

 
Eduardo Humberto Silveira Pereira 

   /EP 

 

 

 

 

Assunto: 

Exmo. Senhor: 

Dr. J. Joaquim F. Machado 

Presidente da Comissão Especializada 

Permanente de Assuntos Sociais 

ALRAA - Rua Marcelino Lima  

 

9900-858 HORTA 

 
PEDIDO DE PARECER – Projeto DLR nº 20/XII 

 

S/ Ref.: S/992 
Data: 2021/03/12 
N/ Ref.: OF/100-EP 

Data: 2021.03.18 
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Associação de Futebol de Ponta Delgada 
Pessoa Coletiva de Utilidade Pública – Resolução nº 209 Publicada no Jornal Oficial nº 26 – 1ª Série de 14 de Julho de 1987 

Contribuinte n.º 512 015 260 - FILIADA NA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL 

 

 

 
 
 
EXMO SENHOR PRESIDENTE 
COMISSÃO ESPECIALIZADA PERMANENTE DE 
ASSUNTO SOCIAIS 
Dr. Joaquim F. Machado 
HORTA 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

 

Ref: 294-20/21 

Data: 18/03/21 
 
Assunto: CAMPO RELVADO SINTÉTICO DE RABO DE PEIXE // CARACTERÍSTICAS DO 

PISO SINTÉTICO  
 

 
 
No seguimento do vosso ofício, ref.ª S/992/2021-03-12, em que nos é solicitado parecer 
relativamente ao Projeto de Decreto Legislativo Regional nº 20/XII que propõe a quinta alteração 
ao Decreto de Lei Regional 21/2009/A, cumpre-nos informar o seguinte: 
 
 
PARECER 
 
Considerandos 
 

1. Da realidade pandémica que nos assola desde Março de 2020 resulta um quadro de 
dificuldade acrescida para todos os intervenientes na missão de promoção e 
organização das modalidades tuteladas pela Associação de Futebol de Ponta Delgada 
(AFPD); 
 

2. O efeito do referido quadro é constantemente mitigado pelo sentido de responsabilidade 
e pelo esforço despendido por cada agente desportivo, quer seja praticante ou não 
praticante, e de cada entidade colectiva nossa filiada (clubes); 

 
3. No contexto de dificuldade decorrente do quadro sanitário que se observa, a AFPD tem 

optado por desenvolver a sua missão, promovendo actividade de treino e de 
competição; 

 
4. As actividades referidas no número anterior só têm sido possíveis devido ao já aludido 

sentido de responsabilidade dos diversos agentes desportivos e pela implementação de 
rigorosos planos de contingência; 
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Associação de Futebol de Ponta Delgada 
Pessoa Coletiva de Utilidade Pública – Resolução nº 209 Publicada no Jornal Oficial nº 26 – 1ª Série de 14 de Julho de 1987 

Contribuinte n.º 512 015 260 - FILIADA NA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL 

 

 

5. O esforço acrescido dos clubes nossos filiados, e da própria AFPD, traduz-se num 
incremento muito significativo dos meios financeiros alocados à promoção e organização 
de treino e competição; 

 
6. Os resultados económicos dos nossos clubes filiados estão significativamente 

deteriorados em função dos custos acrescidos que cada um emprega nesta nossa 
‘empreitada’ colectiva de promoção da modalidade de forma extraordinariamente 
cuidada e responsável; 

 
7. Por arrastamento, observa-se uma degradação dramática da tesouraria da maioria dos 

clubes; 
 

8. As dificuldades de âmbito económico-financeiro concorrem para défices motivacionais 
de todos os agentes desportivos com especial incidência nos dirigentes dos nossos 
clubes; 

 
9. Não obstante o comportamento exemplar da esmagadora maioria dos nossos clubes, a 

situação sanitária vigente comporta imensas interrogações e incertezas que concorrem, 
também, para a deterioração motivacional dos nossos agentes desportivos. 

 
10. Perante o actual contexto, que se reveste de uma natureza perfeitamente extraordinária, 

é imperativo criar-se um ambiente legislativo que permita apoiar os clubes com a maior 
das celeridades  e menor das burocracias. 

 
 
Pelos considerandos expostos, cumpre-nos informar que o Projeto de Decreto Legislativo 
Regional nº 20/XII é merecedor da nossa absoluta concordância sem prejuizo de 
considerarmos urgente proceder-se a outras alterações, de âmbito desportivo, no referido 
Decreto de Lei Regional 21/2009/A. 
 
 
Aproveitando o ensejo para vos parabenizar pela autoria de tão importante proposta de alteração 
legislativa, expresso o desejo de continuada capacidade de tornar desafios em oportunidades.ial 
 

 
Ao vosso dispor, subscrevo-me 
 
Com a elevada estima e consideração de sempre, 
 

 

Presidente da Direção da AFPD 
 

____________________ 
Robert DaCamara   
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Fátima Santos

De: aka@sapo.pt
Enviado: 15 de março de 2021 11:10
Para: Rui Silva; Assuntos Parlamentares
Assunto: Re: Pedido de parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 20/XII
Anexos: SKMBT_C25321031511260.pdf

Exmos Srs 
 
Vem esta Associação dar o seu parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 20/XII.  
 
Gratos pela vossa atenção, 
Cumprimentos, 
Cátia Lobão 
Secretária da Direção 
___________________________________________________________ 

    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
----- Mensagem de Rui Silva <rsilva@alra.pt> --------- 
Data: Mon, 15 Mar 2021 10:24:02 +0000 
De: Rui Silva <rsilva@alra.pt> 
Assunto:  Pedido de parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 20/XII 
Para: aka@sapo.pt 
 

Exmo(a). Senhor(a) 

Presidente da Direção da Associação Karaté dos Açores, 

  

Encarrega-me o senhor Presidente da Comissão de Assuntos Sociais de lhe remeter o ofício e a iniciativa 
sobre o assunto em referência. 

  

Com os melhores cumprimentos, 
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Rui Silva 

Assistente Técnico 

Setor de Atividade Parlamentar 

Assembleia Legislativa da R.A. Açores 

Vice-Presidência CALRE 2021 

Rua Marcelino Lima – 9901-858 Horta 

Tlf. +351 292207666 

  

 

 

 

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é 
confidencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). 
Se não é o seu destinatário, solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua 
destruição, notificando o remetente. 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A segurança da transmissão de informação por via eletrónica não 
pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto 
suscetível de afetar a sua integridade. 

  

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message, as well as existing attached files, is confidential and intended 
exclusively for the individual(s) named as addressees. If you are not the intended recipient, you are kindly 
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requested not to make any use whatsoever of its contents and to proceed to the destruction of the 
message, thereby notifying the sender. 

DISCLAIMER: The sender of this message can not ensure the security of its electronical transmission and 
consequently does not accept liability for any fact which may interfere with the integrity of its content. 

  

 
----- Fim da mensagem de Rui Silva <rsilva@alra.pt> ----- 
 





    

 
A F A H 

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE ANGRA DO HEROÍSMO 
Rua Recreio dos Artistas, 35 | 9700-160 Angra do Heroísmo 

Tel.: 295 213 617 | Telemóvel: 910 539 797 / 968 517 964 
E-mail: info@afah.pt 

 
 

 

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE ANGRA DO HEROÍSMO 

Instituição de Utilidade Pública – Fundada em 4 de Agosto de 1921 afah.pt 

 

 
 

 

Exmo. Senhor 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais 
J. Joaquim F. Machado 
 
 

 
Sua Referência 

Data: 
N.º: S/992/2021 
12/03/2021 

 Nossa Referência N.º 17/MT/pp 
  2021.03.18 

 
 
 

ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE PARECER 
 

 
          Referente à vossa comunicação do dia 12 de março de 2021, informamos que a Direção da 

Associação de Futebol de Angra do Heroísmo concorda com a iniciativa apresentada e congratula 

V.Exas., atendendo à importância que a iniciativa representará para os nossos clubes filiados.  

 
 
         
 
 

          Com os melhores cumprimentos, 
   

  

   
                                                      

                                                                        A Direção  

                                                                                                                                                
                                                                             

                                                                           Maurício Toledo                                                         
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Fátima Santos

Assunto: FW: Pedido de parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 20/XII

De: aga acores <aga.acores@gmail.com>  
Enviada: 17 de março de 2021 08:59 
Para: Rui Silva <rsilva@alra.pt> 
Assunto: Re: Pedido de parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 20/XII 
 
Exmo Senhor 
 
A Associação Gimnica dos Açores concorda com a iniciativa e congratula a decisão.  
 
Com os melhores cumprimentos  
Maria Alexandra Barroso 
 
Rui Silva <rsilva@alra.pt> escreveu em sex., 12/03/2021 às 17:05 : 

Exmo(a). Senhor(a) 

Presidente da Direção da Associação Gímnica dos Açores, 

  

Encarrega‐me o senhor Presidente da Comissão de Assuntos Sociais de lhe remeter o ofício e a iniciativa sobre o 
assunto em referência. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

  

Rui Silva 

Assistente Técnico 

Setor de Atividade Parlamentar 

Assembleia Legislativa da R.A. Açores 

Vice‐Presidência CALRE 2021 

Rua Marcelino Lima – 9901‐858 Horta 

Tlf. +351 292207666 
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e 
reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). Se não é o seu 
destinatário, solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando 
o remetente. 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A segurança da transmissão de informação por via eletrónica não pode ser 
garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a 
sua integridade. 

  

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message, as well as existing attached files, is confidential and intended exclusively 
for the individual(s) named as addressees. If you are not the intended recipient, you are kindly requested not to 
make any use whatsoever of its contents and to proceed to the destruction of the message, thereby notifying the 
sender.  

DISCLAIMER: The sender of this message can not ensure the security of its electronical transmission and 
consequently does not accept liability for any fact which may interfere with the integrity of its content. 

  

‐‐  
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RUA MONSENHOR JOSÉ GOMES 4 · 9500-673 P. DELGADA 
296 683 004 · 918 464 332 · 966 135 934 
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Fátima Santos

Assunto: FW: Pedido de parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 20/XII

 

De: Ardea Açores <ardea.azores@gmail.com>  
Enviada: 16 de março de 2021 21:13 
Para: Rui Silva <rsilva@alra.pt> 
Assunto: Re: Pedido de parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 20/XII 
 
Exmo(a). Senhor(a) 
 
A ARDEA declara concordar com a alteração proposta ao  Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 20/XII. 
 
Rui Silva <rsilva@alra.pt> escreveu no dia sexta, 12/03/2021 à(s) 17:09: 

Exmo(a). Senhor(a) 

Presidente da Direção da Associação Regional do Desporto Equestre dos Açores, 

  

Encarrega‐me o senhor Presidente da Comissão de Assuntos Sociais de lhe remeter o ofício e a iniciativa sobre o 
assunto em referência. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

  

Rui Silva 

Assistente Técnico 

Setor de Atividade Parlamentar 

Assembleia Legislativa da R.A. Açores 

Vice‐Presidência CALRE 2021 

Rua Marcelino Lima – 9901‐858 Horta 

Tlf. +351 292207666 
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e 
reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). Se não é o seu 
destinatário, solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando 
o remetente. 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A segurança da transmissão de informação por via eletrónica não pode ser 
garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a 
sua integridade. 

  

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message, as well as existing attached files, is confidential and intended exclusively 
for the individual(s) named as addressees. If you are not the intended recipient, you are kindly requested not to 
make any use whatsoever of its contents and to proceed to the destruction of the message, thereby notifying the 
sender.  

DISCLAIMER: The sender of this message can not ensure the security of its electronical transmission and 
consequently does not accept liability for any fact which may interfere with the integrity of its content. 

  

 
 
 
‐‐  
com os melhores cumprimentos 
O Presidente da Direcção 
         Henrique Cymbron 
 



3

 
ARDEA ‐ Associação Regional do Desporto Equestre dos Açores 

Rua de Santa Rosa nº48, 9500‐601 Livramento  

 ‐  Nif: 513508368 
 
www.ardea.pt 
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Fátima Santos

Assunto: FW: Pedido de parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 20/XII

De: C. A. Motas Açores <camacoresmotocross@gmail.com>  
Enviada: 16 de março de 2021 12:45 
Para: Rui Silva <rsilva@alra.pt> 
Assunto: Re: Pedido de parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 20/XII 
 
Boa tarde, após análise da proposta apresentada, o Clube Amigos das Motas apresenta parecer positivo. 
com os melhores cumprimentos, o presidente da direção Bruno Azevedo 
 
Rui Silva <rsilva@alra.pt> escreveu no dia segunda, 15/03/2021 à(s) 10:15: 

Exmo(a). Senhor(a) 

Presidente da Direção do Clube Amigos das Motas, 

  

Encarrega‐me o senhor Presidente da Comissão de Assuntos Sociais de lhe remeter o ofício e a iniciativa sobre o 
assunto em referência. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

  

Rui Silva 

Assistente Técnico 

Setor de Atividade Parlamentar 

Assembleia Legislativa da R.A. Açores 

Vice‐Presidência CALRE 2021 

Rua Marcelino Lima – 9901‐858 Horta 

Tlf. +351 292207666 
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e 
reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). Se não é o seu 
destinatário, solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando 
o remetente. 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A segurança da transmissão de informação por via eletrónica não pode ser 
garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a 
sua integridade. 

  

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message, as well as existing attached files, is confidential and intended exclusively 
for the individual(s) named as addressees. If you are not the intended recipient, you are kindly requested not to 
make any use whatsoever of its contents and to proceed to the destruction of the message, thereby notifying the 
sender.  

DISCLAIMER: The sender of this message can not ensure the security of its electronical transmission and 
consequently does not accept liability for any fact which may interfere with the integrity of its content. 
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Fátima Santos

Assunto: FW: Pedido de parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 20/XII

De: Direção do Clube de Esgrima do Faial Frazão <dir.cesgrimafaial@gmail.com>  
Enviada: 17 de março de 2021 16:02 
Para: Rui Silva <rsilva@alra.pt> 
Assunto: Pedido de parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 20/XII 
 

Ex.mo Sr. Presidente da Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais da Assembl
eia Legislativa Regional  dos Açores,     
 

Agradecendo o convite de V. Exª para nos pronunciarmos sobre 
o  Projeto de Decreto  Legislativo Regional n.o 20/XII (PSD, CDS-
PP, PPM, CH, IL) - “Quinta alteração ao DLR n.o 21/2009/A, de 2 de  dezembro, alterado pelo
s DLR n.os 2/2012/A, de 12 de janeiro, 4/2014/A, de 18 de fevereiro, 21/2015/A, de 3 de  se
tembro, e 1/2020/A, de 8 de janeiro, que estabelece o “regime jurídico de apoio ao movimen
to associativo  desportivo”, é nosso parecer,  a total concordância com o teor da mesma. 
Com efeito são inúmeros os constrangimentos provocados pelo impacto da pandemia que a 
todos afectou e que tem provocado repercussões a vários níveis, envolvendo os atletas e 
treinadores em todas as rotinas da prática desportiva e competitiva.  
 

Com os melhores Cumprimentos 
 

Pla / Direção 
 

Victor Frazão 
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CLUBE DESPORTIVO ESCOLAR FLORES 
Escola Básica e Secundária das Flores 

Fundado a 19 de setembro de 1991 

Contribuinte 512032580 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

           
Vossa Ref.ª 

S/992/2021-03-12 

 Vossa comunicção 

Of. 12/03/2021 

 

 Nossa Ref.ª          

14/20_21 

 

  Data: 

16/03/2021 

 

ASSUNTO: PEDIDO PARECER _Projeto  de Decreto Legislativo Regional n.º20/XII  

 
 

 Considerando o pedido de parecer ao Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º20/XII – “Quinta 

alteração ao DLR n.º21/2009/A, de 2 de dezembro, alterado pelos DLR n.ºs 2/2012/A, de 12 de janeiro, 

4/2014, de 18 de fevereiro, 21/2015/A, de 3 de setembro, e 1/2020/A, de 8 de janeiro, que estabelece o 

regime jurídico de apoio ao movimento associativo desportivo”, vimos deste forma dar o nosso parecer 

Parecer favorável à aprovação do mesmo, dados as inúmeras dificuldades com que os clubes se 

encontram a atravessar. 

 Ainda sobre esta legislação desportiva regional e aproveitando o assunto apresentado, tendo em 

consideração o anterior XXII Programa do Governo Regional dos Açores, que pretendia entre outras 

medidas “reforçar qualitativamente o Desporto de Crianças e Jovens”, por forma a “consolidar e reforçar 

a excelência do desporto”. Poderemos agora referir que com diversas iniciativas legislativas para alterar o 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2015/A, que estabelece o Regime jurídico de apoio ao movimento 

associativo desportivo, estarão reunidas finalmente as condições para a longo prazo alcançarmos este 

desidrato. 

 Não obstante este clube já se ter prenunciado sobre esta matéria, perante as Associações Regionais, 

mais propriamente e no que à nossa atividade desportiva diz respeito, Associações Regionais com pratica 

da modalidade de Voleibol, que nos parecem não terem alcançado a profundidade suficiente para uma 

verdadeira melhoria da qualidade da atividade desportiva regional, por quanto as suas prioridades, 

infelizmente, serão meramente administrativas e não num incremento qualitativo da prática desportiva 

sustentada. Vimos agora e se assim o entenderem como propostas válidas enviar-Vos as propostas já há 

muito defendidas por este clube no que concerne à prática desportiva. Propostas aliás também apresentadas 

não com esta formalidade, mas por contatos informais com os diferentes grupos parlamentares da 

Assembleia Legislativa Regional dos Açores. 

 

Ex. mo Senhor  

Presidente da Comissão Especializada 

Permanente de Assuntos Sociais 

Rua Marcelino Lima 

9901 – 858   Horta 
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 Desta forma e numa região com uma densidade populacional muito baixa, e com sintomas de 

continuação da sua diminuição em especial nas ilhas mais pequenas, que têm sofrido uma imensa sangria 

demográfica, como poderemos continuar a nortear a prática desportiva por número de habitantes retirando 

o foco da aprendizagem desportiva de qualidade para uma quantidade do número de praticantes. Também 

será importante enquadrar que sem o aumento do número de infraestruturas disponíveis para a prática 

desportiva, nada poderá fazer crescer a qualidade de prática que estará sempre proporcionalmente ligada a 

mais horas de treino, de prática e de competição. Com este quadro, só poderemos acrescentar mais valor à 

prática desportiva com uma diminuição no número de praticantes e de equipas, que sabemos algumas 

apenas existem para sustentar financeiramente associações e clubes, dado o quadro legislativo de apoio. 

Assim por exemplo, não acreditamos que um “núcleo” enquadrado num desporto individual com 10 

elementos a treinar 3 horas por semana (requisito mínimo e normalmente o executado pela grande maioria 

dos clubes) alcance um mínimo de qualidade de prática desportiva. Assim como não cremos que uma equipa  

com 12 elementos com também , 3 horas de treino semanal (requisito mínimo para uma modalidade coletiva 

como o voleibol), consiga alcançar a tão desejada performance desportiva que permita uma boa 

representação da região numa qualquer prova nacional.  

 É urgente, aumentar os tempos de prática de treino e de competição, assim como iniciar uma prática 

desportiva de qualidade mais sustentada e iniciada em escalões mais tenros, caso contrário estaremos 

novamente a “esbanjar” dinheiro para uma prática desportiva recreativa e não na busca da excelência 

desportiva regional. 

  

 Junto Vos enviamos um documento que na nossa opinião, poderá de alguma forma incrementar a 

qualidade do desporto na Região. 

 

 

Desde Já Agradecemos a Vossa Atenção e Compreensão 

 

Com os Nossos Melhores Cumprimentos 

O Presidente do CDEF 

 

João Paulo Pratas Quaresma 
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 PARECER sobre o atual quadro normativo e Legislativo 

do Desporto na Região Autónoma dos Açores  

 

PROPOSTAS C.D.E.F. 
 

Sobre o início e Idades de Prática Desportiva na R.A.A. 

Após a pesquisa de diversos estudos que nos indicam que a pratica de atividade física nos escalões 

mais baixos têm um efeito muito significativo na performance desportiva dos futuros atletas de alta 

competição, não compreendemos como é que a alínea i) do Artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional 

dos n.º21º/2009/A que enquadra o Regime Jurídico de apoio ao movimento associativo, refere apenas que 

será considerado escalão de formação, tendo como referência a idade compreendida entre os 8 e 18 anos, 

sendo que para algumas modalidades, o início da sua prática desportiva somente depois dos 8 anos, 

impossibilitará em muito a possibilidade de se formar como um futuro atleta no alto rendimento, ora se a 

R.A.A., anda há muito na procura incessante de uma maior qualidade dos seus praticantes e das suas 

equipas, deverá desde logo repensar que os “Escalões de Formação” deverão integrar sem exceção 

crianças desde de tenra idade, pois será aqui que se inicia a chamada “literacia desportiva”. 

Relativamente ainda a esta ponto, deverá também ser alterada a idade limite de 18 para 20 anos, uma 

vez que com o aparecimento do Escalão de Juniores B (Sub 21), este deverá ser considerado escalão de 

formação para todos os efeitos. 

Também no ponto 5 do Artigo 20.º do mesmo decreto legislativo regional n.º21/2009/A, o apoio mínimo 

anual a conceder a cada equipa deverá ser idêntico para todos os escalões de formação e contemplando já 

idades inferiores a 8 anos de idade, pois deverá ser aqui de devemos iniciar o trabalho de qualidade e a 

captar atletas para um futuro promissor da modalidade. Deste modo e no referido documento legislativo 

deverá ser fundida as alíneas a) e b), ou seja, apenas um índice de cálculo para todos os escalões. 

 

Sobre os Tempos e Qualidade de Treino: 

Considerando que após análises já realizadas em época desportivas anteriores, ficou concluído que os 

índices de tempos de prática de treino semanal de voleibol na região e para as equipas/escalões de formação 

(dos 13 aos 18 anos), se situa nas 3 horas e 30 minutos semanais; 

Considerando que segundo determina a alínea c) do ponto 2 do Artigo 20.º do D.L.R. acima mencionado, 

“apenas” obriga a que os clubes/equipas correspondentes a estes escalões etários cumpram 3 horas 

semanais, valor até ultrapassado vulgarmente pelas equipas de voleibol da região; 

Considerando que na mesma alínea c) os escalões equiparados a infantis, apenas são obrigados a cumprir 

2 horas semanais; 

Propomos que: 
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1- Deverá ser equiparado os tempos mínimos de prática de treino para todos os escalões, desde a idades 

mais jovens; 

2- Deverá ser majorado os tempos de treino com um carácter mais valorativo, pois se pretendemos 

aumentar a prática regular do treino semanal, deveremos valorizar este aspeto, caso contrário 

continuaremos a privilegiar a quantidade de atletas e equipas em detrimento da quantidade. 

Exemplo, um treinador ou clube irá sempre preferir treinar e contratualizar apoio para duas equipas 

correspondente a 4 sessões de treino, em vez de trabalhar apenas com uma equipa os mesmo número 

de sessões de treino. 

Sobre este tema, importa referir que os clubes da região, caso pretendam treinar mais vezes por semana 

por mais tempo, ainda esbarram no prolema da falta de disponibilidade de espaços desportivos para a 

prática, ou com horários desadequados da sua idade. Algo que tenderá a piorar se quisermos, como 

sugerimos incrementar também os tempos de prática para os escalões mais novos. 

Talvez pudesse ser repensada a possibilidade de contratualizar apoios para as Atividades de Treino e 

Competição com equipas e clubes que devido às suas limitações humanas não consigam o número de 

10 (até Infantis) ou 12 (a partir de Iniciados), com algumas reduções. Porque não podemos compreender 

qual a diferença entre uma equipa que inscreve 10 atletas e os tem frequentemente nos treinos e outra 

que inscreve 12 atletas, mas que tem os mesmos 10 nos treinos regulares, sendo que posteriormente 

ambas participam nas II Fases com 10 atletas. Mais, importa até referir que perante a FPV, uma equipa 

encontra-se formalmente inscrita com 6 atletas e um treinador qualificado, mas que perante a DRD, não 

será considerada, mesmo que esta participe em provas locais e possuam um excelente nível de 

desempenho. Estaremos mais uma vez a promover somente a quantidade e não a qualidade e longe por 

isso de atingirmos alguma vez a excelência, por limitações regulamentares. 

 

Sobre a Qualidade de Competição: 

 Considerando que o objetivo principal destas propostas, será o incremento qualitativo da prática e 

competição desportiva, reconhecendo que o campeonato regional em algumas modalidades se desenrola 

em 3 Fases (como é o caso do Voleibol), na verdade estas têm valores e significados díspares. 

Como pode uma equipa treinar semanalmente com afinco, sabendo que a sua 1ª Fase do Campeonato 

Regional de desenrola na sua Ilha até meados de março/fevereiro, ou pelo menos por o maior espaço de 

tempo da sua época desportiva, realizando jogos com equipas de outros escalões e com pouco ou verdadeiro 

significado competitivo, acrescendo que com o passar do tempo estes jogos são demasiados rotineiros, pois 

serão jogos contínuos sempre com as mesmas equipas. 

Deste modo, somente aumentado o número de provas/jogos Interilhas e com equipas do mesmo escalão 

poderá ser possível incrementar quer a qualidade competitiva regional, quer também o valor e significado 
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do treino. Nunca apenas o Treino por si só permite a evolução de uma atleta, independentemente da 

qualidade e quantidade deste. 

Será portanto, imperioso para o incremento qualitativo da prática desportiva da R.A.A., que o número de 

jogos/provas Interilhas aumente, ou cairemos no ridículo de continuarmos a possuir equipa Campeãs 

Regionais que terão acesso à Fase Final Nacional a 8 equipas, tendo apenas realizado na época 4 a 5 jogos 

com equipas do seu escalão e género, disputando depois o título nacional com equipas que jogaram 

inúmeras vezes e durante toda a época regular. 

No que a este aspeto ainda diz respeito, será importante referir que, para melhorarmos os níveis 

competitivos e de prática, para além do número de jogos e competições fora da sua ilha, convém criar novos 

quadros competitivos para os escalões mais novos, ou seja, 6-7; 8-9; 10-11, promovendo provas adequadas 

aos seus escalões etários. 

Por último e no que toca à participação nas provas regionais, será de repensar, como se pode exigir a um 

clube para trabalhar no mínimo na modalidade de voleibol com 10 (infantis similar)/12 (iniciados e até 18 

anos), apoiando posteriormente a sua participação na II e III Fases das provas regionais com menos atletas 

(9 e 10, respetivamente), por força de estes terem de ser acompanhados por um ou dois adultos. 

Ainda sobre propostas de majoração, como pode o anterior Decreto na sua alíena a) do ponto 6 do Artigo 

20.º, majorar ou melhor premiar um clube que “mantenha atividade ininterrupta durante cinco anos na 

mesma modalidade, escalão e sexo, ou nas duas primeiras épocas consecutivas de actividade formativa do 

mesmo escalão e do sexo feminino” se cada vez; 

1º A demografia federada na Região no sexo masculino encontra-se a baixar para todas as 

modalidades com exceção do Futsal; 

2º Se o que importa é a evolução longitudinal de um atleta, podemos estar eternamente a apoiar e 

premiar um clube que todos os anos apenas realizar atividade de treino e competição no mesmo escalão, 

ficando os atletas sem qualquer enquadramento nos anos seguintes, uma vez que o seu escalão etário mudou 

acompanhando a sua idade cronológica. Defendemos por isso que o prémio e o mérito deveria ser para 

continuação do trabalho realizado por um clube numa perspetiva longitudinal e não transversal, fruto de 

um projeto evolutivo de cada umas das suas equipas/jogadores/Atletas. 

 

Outros Projetos 

CENTROS DE TREINO 

Numa Região com uma disparidade geográfica dividida por 9 ilhas com prática desportiva, será importante 

existir um projeto agregador de toda a formação, como um possível Projeto de Centros de Treino, que 

deverá ter em consideração em especial os seguintes aspetos: 

1- Promover a constituição de Centro de Treino de Ilha por parte de cada uma das Associações, 

promovendo a qualidade na formação de atletas e fazendo a ponte para um possível Centro de Treino 
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Regional, integrando atletas de todas as ilhas recolhidos e formados nestes Centros de Treino de 

Ilha; 

2- Criar um Modelo de Formação Regional para os Atletas Masculinos e Femininos, conforme as 

características morfológicas da população açoriana; 

3- Proporcionar momentos de Treino concentrados, constituídos pelos melhores atletas de cada uma 

das Ilhas, por forma a que estes possam evoluir para além das “limitações de recursos humanos” 

das suas equipas e Ilhas, transportando depois para o seio da sua equipa “mãe” melhores 

desempenho, catapultando o entusiasmo para os seus colegas de equipa.  

4- Criar laços evolutivos e de formação entre os atletas e entre cada uma das equipas da região; 

5- Promoção de Seleções Regionais (equipas) em diversos escalões para posterior participação em 

provas de Relevo Nacional e Internacional, as quais permitiriam: 

a) Incrementar a experiência competitiva a outro nível aos atletas com bastantes ganhos 

futuros; 

b) Promover o Espírito Açoriano e a União Regional entre Atletas, Clubes e Associações; 

c) Aferir e avaliar o grau de desenvolvimento da modalidade na R.A.A.; 

d) Possibilitar mais oportunidades competitivas aos jovens atletas, servindo estas de 

“montra” dos mesmos para maior possibilidade de inserção dos mesmos em futuras 

Seleções Nacionais; 

e) Criar parcerias com outras entidades fora no contexto regional, como associações 

regionais do continente, federações nacionais ou internacionais outras entidades. 

 

 

TREINADORES 

Por Fim, teremos de repensar que Treinadores para a Formação, queremos para a nossa modalidade, e com 

que meios os podemos suportar, pois se estes estão sempre dependentes dos apoios concedidos pelos 

Contratos Programa de Desenvolvimentos Desportivo em especial os concedidos pela D.R.D., podemos 

calcular que sendo uma época regular composta por 8/9 meses, serão cerca de 72 sessões de treino, no 

mínimo, havendo mais despesas que não só o enquadramento técnico de uma equipa, poderemos referir 

que um treinador poderá ser pago em cerca de 10€ por treino, numa boa hipótese, ou seja, cerca de 5€ por 

hora, sem contabilizarmos os jogos e provas regionais….Dará que pensar…Depois questionar onde são 

estes treinadores mais importantes, se num clube ou numa associação…Quanto a nós seria na primeira 

opção, pois será aqui que o verdadeiro trabalho na formação acontece, associativos, não serão mais do que 

administrativos. 
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EQUIPAS SÉNIOR 

Repensar o tipo de competição existente para os Escalões Seniores.  

A existir as Zonas Açores, de que forma esse quadro competitivo poderá ser realizado. Para que serve a 

jornada dupla com dois jogos por vezes em menos de 12 horas!!! (no caso do Voleibol). Que desgaste 

contínuo para jogadores que sendo amadores e trabalhadores, por vezes não conseguem se deslocar para 

jogar fora da sua ilha. Em alguns casos e com cancelamentos de voos acabam por perder dinheiro, dias de 

férias, folgas e horas com a sua família. Que a depois de algum tempo levam ao abandono prematuro. Certo 

será dizer será apenas para quem pode, mas para que serve tanto jovem formado na região numa modalidade 

que depois não lhe oferece nada na sua vida adulta. 

 

 

 

O Presidente do CDEF 

 

João Paulo Pratas Quaresma 

 


